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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1879/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Chris Robillard un kam pievienoti 1560 paraksti, par viņa iebildi pret ES 
finansējuma piešķiršanu projektam, kura mērķis ir apvienot Dartington College of 
Arts un University College Falmouth

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
Dartington College of Arts un University College Falmouth apvienošanai netiktu piešķirts ES 
finansējums. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju pieteikumu ERAF 
finansējumam, lai atbalstītu šo apvienošanos, ir jāvērtē South West Regional Development 
Agency un Convergence Funding Programmes Monitoring Committee. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka apvienošana faktiski ir pārņemšana, kas novedīs pie tā, ka Dartington 
College of Arts, unikālu pagājušā gadsimta divdesmitajos gados dibinātu iestādi, likvidēs. 
Viņš pauž kategorisku protestu pret slepeno manevrēšanu apvienošanas aizsegā un uzskata, ka 
ES finansējuma piešķiršana tai būtu vērsta pret ES reģionālās politikas kritērijiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Saistībā ar Dartington College of Arts apvienošanu ar University College Falmouth patiešām 
ir iesniegts projekta pieteikums, pamatojoties uz Kornvolas un Sili salu konverģences 
programmu. Apvienošana paredz Dārtingtonas studentu pilsētiņas pārvietošanu un 
Falmutu/Penrinu Kornvolā. Konverģences programmas vajadzībām projekta nosaukums ir 
„Kornvolas radošo zināšanu bāzes uzlabošana”.
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Jāatgādina, ka lēmumu pieņemšana par projektu atlasi līdzfinansējuma saņemšanai no 
struktūrfondiem ir vadošās iestādes kompetencē. Anglijas vadošā iestāde attiecībā uz 
Kornvolas un Sili salu konverģences programmu — Kopienu un vietējo pašvaldību 
departaments — ir deleģējusi tās kompetenci šai sakarībā Dienvidrietumu reģionālās attīstības 
aģentūrai (SWRDA). Saskaņojot ar Programmas uzraudzības komiteju (PMC), konverģences 
programmas īstenošanas nolūkā ir izstrādātas procedūras projektu novērtēšanai un atlasei 
saskaņā ar PMC pieņemtiem kritērijiem. Lai gan parasti PMC nepieņem lēmumus par 
finansējuma piešķiršanu projektiem, procedūras paredz, ka PMC apstiprina finansējumu 
projektiem, kas uzskatāmi par jauniem vai strīdīgiem. Tā kā iespējamo atbalstu koledžu 
apvienošanai apšauba apvienošanas pretinieki, projekts tiek uzskatīts par strīdīgu, un tāpēc to 
ir jāapstiprina PMC.

Jautājums par šo projektu jau bija iekļauts PMC pirmās formālās sanāksmes, kas notika 
2008. gada 30. janvārī, darba kārtībā. Tas tika darīts laika ierobežojuma dēļ. Lai būtu 
iespējams turpināt abu iestāžu oficiālu apvienošanu, bija nepieciešama vismaz norāde par 
iespējamu finansējumu, pamatojoties uz konverģences programmu. PMC norādīja, ka kopumā 
tā vēlas, lai šis projekts tiktu izskatīts finansējuma saņemšanai. Tomēr tas nebija uzskatāms 
par lēmumu piešķirt finansējumu. Projekts patiešām bija tikai sākotnējā īstenošanas stadijā, un 
vēl nebija iespējams veikt pilnīgu tā novērtēšanu. Tāpēc PMC skaidri noteica, ka saistībā ar 
ERAF finansējumu tiks veikts tādu būtiskāko elementu novērtējums kā izmaksu lietderība, 
tiesības saņemt ERAF atbalstu un līdzfinansējuma apstiprināšana. Eiropas Komisija, 
izmantojot tās PUK padomdevēja pilnvaras saskaņā ar Struktūrfondu pamatregulas1
noteikumiem, pieprasīja pienācīgi izvērtēt projekta pamatojumu, tostarp attiecībā uz 
Dārtingtonas studentu pilsētiņas pārvietošanu, un nodrošināt atlases procedūru un lēmuma par 
finansējuma piešķiršanu pārredzamību un atbilstību normatīvajām prasībām. PMC arī ņēma 
vērā to personu viedokli, kas iebilda pret apvienošanu vai atbalstīja to.

Pēc pilnīga novērtējuma pabeigšanas 2009. gada 26. februārī Programmas uzraudzības 
komitejai apstiprināšanai tika iesniegts lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta 
atbalstam. Tika iesniegts arī sīki izstrādāts novērtējuma dokuments un sniegtas atbildes uz 
Komitejas 2008. gada janvāra sanāksmē ierosinātajiem jautājumiem. Cita starpā tika novērtēta 
izmaksu lietderība un šai sakarā sniegts ieteikums stingri uzraudzīt darbības rezultātus, tika 
apstiprināti kapitāla finansēšanas avoti un ieņēmumi no SWRDA un Anglijas Augstākās 
izglītības finansēšanas padomes (HEFCE), un HEFCE apstiprināja, ka Dartington College of 
Arts situācija bez apvienošanas nav ilgtspējīga. PMC apstiprināja ERAF finansējumu GBP 
12,3 miljonu apmērā, nosakot apvienoto iestāžu pienākumus attiecībā uz sadarbību ar 
iestādēm, pārliecinoša pieprasījuma veicināšanu, ņemot vērā papildu studentu piesaistīšanas 
pamatojumu, izmaksu lietderību un projekta īstenojamību pašreizējā ekonomiskajā situācijā. 
Pamatojoties uz PMC apstiprinājumu, SWRDA nesen ir devusi projekta galīgo apstiprinājumu.

Kornvolas un Sili salu konverģences programmas mērķis ir „radīt priekšnoteikumus 
ekonomikas pārejai uz augstas pievienotās vērtības ekonomiku, kurā zināšanas, vide un dzīves 
kvalitāte ir ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes pamatā.” Sagaidāms, ka, programmu 
                                               
1 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu, 64. panta 2. punkts.
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īstenojot, tiks radīti 11 000 jaunu darbavietu. Programmai ir paredzēts finansējums EUR 
670 miljonu apmērā, no kuriem 458 miljoni piešķirti no ERAF. Dartington College of Arts un 
University College Falmouth apvienošanu finansē saskaņā ar programmas prioritāro asi 
„Infrastruktūras pārveidošana”, lai veiktu ieguldījumus infrastruktūrā, tostarp augstākajā 
izglītībā, uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšanai. Pārējās prioritārās asis ir 
„Inovācijas, pētniecība un attīstība”, „Uzņēmējdarbība un ieguldījumi” un „Konkrētas vietas 
ekonomikas potenciāla atklāšana”.

Secinājumi

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu Dartington College of Arts apvienošanas ar University 
College Falmouth atbalstam pieņēma valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par Kornvolas un Sili 
salu konverģences programmu. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, lēmums ir pieņemts 
saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un procedūrām.”


